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ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕ ΜΑΣΤΕΡ ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ
ΠΤΥΧΙΟ

«12η Σύνοδος Πρυτάνεων»

Η 12η Σύνοδος Πρυτάνεων Πολυτεχνείων και Κοσµητόρων Πολυτεχνικών
Σχολών Ελλάδας µε την συµµετοχή του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου
Αθηνών και του ΤΕΕ, που συγκλήθηκε στο Ε.Μ.Π. στις 8.2.2010, σύµφωνα
µε το δελτίο τύπου που εξεδόθη, κατέληξε οµόφωνα:
«Τα Ελληνικά Πολυτεχνεία και Πανεπιστήµια, ως κατά νόµον αρµόδια,
πιστοποιούν ως επιπέδου Master τα Διπλώµατα πενταετών σπουδών των
Μηχανικών και κατ’ επέκταση των Διπλωµατούχων Γεωπόνων.
Κατόπιν τούτου καλούν την Πολιτεία να αναγνωρίσει το επίπεδο αυτό και
δια νόµου και µε την κατάταξη τους στο 7ο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων.
Εκτιµούν ότι κάθε αποσπασµατική ρύθµιση επαγγελµατικών δικαιωµάτων,
όπως τα Π.Δ για τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των πτυχιούχων ΤΕΙ ή των
αποφοίτων κολλεγίων, δεν διασφαλίζει το δηµόσιο συµφέρον. Η κατάταξη
στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων των διπλωµατούχων Μηχανικών και
Γεωπόνων στο 7ο επίπεδο, των Πανεπιστηµιακών διπλωµάτων στο 6ο, των
πτυχιούχων ΤΕΙ στο 5ο, και στο 3ο ή 4ο των αποφοίτων Κολλεγίων βάσει
αξιολόγησης, µε ανάλογη διαβάθµιση τεχνικής ευθύνης, αποτελούν
στοιχειώδη προϋπόθεση προς τούτο.»
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Γαλλικού Κολλεγίου IdEF, κύριος
Εµµανουήλ Αµαργιανάκης και οι νοµικοί του σύµβουλοι, έχουν να
παραθέσουν τα ακόλουθα:
Η απόφαση της συνόδου να αναγορεύσει τα διπλώµατα των Πολυτεχνείων
σε Μάστερ θα έχει τις εξής συνέπειες για τους διπλωµατούχους τους :
1. όσον αφορά την ελληνική επικράτεια, συνιστά αναβάθµιση σε σχέση
µε τα τετραετή Πανεπιστηµιακά πτυχία και τα πτυχία των ΤΕΙ.
2. όσον αφορά την Ευρώπη, το πενταετές Μάστερ επαγγελµατικά και
ακαδηµαϊκά θα αντιµετωπίζεται ως πτυχίο.
Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι κάποιος που επιθυµεί να εργαστεί σε άλλο
κράτος µέλος της ΕΕ , ελλείψει πρώτου πτυχίου θα υποβάλλει το ΔίπλωµαΜαστερ, το οποίο θα λογίζεται ως βασικός τίτλος, κατατάσσοντας τον στο
ανώτατο επίπεδο ε (τετραετές πτυχίο) που προβλέπει η οδηγία
2005/36/ΕΚ. Πράγµατι, το άρθρο 11 της οδηγίας η οποία προβλέπεται να
ενσωµατωθεί στο Εθνικό µας Δίκαιο στις αρχές Μαρτίου, χωρίζει τα
επαγγελµατικά προσόντα σε πέντε (5) επίπεδα.
Στο επίπεδο ε (που είναι το υψηλότερο) κατατάσσονται όσοι κατέχουν,

«ε) δίπλωµα που πιστοποιεί ότι ο κάτοχος ολοκλήρωσε επιτυχώς κύκλο µεταδευτεροβάθµιων σπουδών ελάχιστης διάρκειας τεσσάρων ετών ή αντίστοιχης διάρκειας υπό
καθεστώς µερικής παρακολούθησης, σε πανεπιστήµιο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυµα ή σε
άλλο ίδρυµα ανάλογου επιπέδου, καθώς και, ενδεχοµένως, την επαγγελµατική κατάρτιση
που µπορεί να απαιτείται συµπληρωµατικά προς τον εν λόγω κύκλο µεταδευτεροβάθµιων
σπουδών.»

Άρα επαγγελµατικά το Μαστερ, στα άλλα κράτη µέλη της ΕΕ, θα
αντιµετωπίζεται ως πτυχίο.
Το ίδιο θα συµβαίνει και στις περιπτώσεις ακαδηµαϊκής αναγνώρισης όπου
ως γνωστόν (από το ΔΟΑΤΑΠ) προκειµένου να αναγνωριστεί ακαδηµαϊκά
ένα Μάστερ, πρέπει να έχει προηγηθεί η αναγνώριση του βασικού τίτλου
σπουδών ή ο συνυπολογισµός βασικού τίτλου και Μαστερ.
Είναι προφανές ότι ελλείψει βασικού τίτλου ο Διπλωµατούχος ΕΜΠ που
επιθυµεί να εργαστεί σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ θα καταθέτει προς
αναγνώριση το µοναδικό τίτλο που κατέχει, αυτόν του Μαστερ.
Άρα καί ακαδηµαϊκά το Μάστερ, στα άλλα κράτη µέλη της ΕΕ, θα
αντιµετωπίζεται ως πτυχίο, δηλαδή, αν µιλήσουµε µε Ελληνικά δεδοµένα,
θα στερείται της µοριοδότησης του Μάστερ.
Και το ερώτηµα που τίθεται µετά τα ανωτέρω είναι, στην εποχή του Ενιαίου
Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, τα «κατά νόµον αρµόδια
Ελληνικά Πολυτεχνεία και Πανεπιστήµια» παρέχουν καλή υπηρεσία προς
τους Διπλωµατούχους τους ή τελικά τους υποβαθµίζουν στερώντας τους τα
πλεονεκτήµατα των δύο κύκλων σπουδών της Μπολόνια (πτυχίο+µαστερ
σε 5 χρόνια);
Επιπροσθέτως, ο πρόεδρος του IdEF θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή
των υπογραφόντων το ανωτέρω δελτίο τύπου της συνόδου, ότι σε κάθε
αναφορά τους στα Κολλέγια και την «αναγνώριση» των αποφοίτων τους,
θα πρέπει να διαφοροποιείται το Γαλλικό Κολλέγιο IdEF το οποίο λειτουργεί
νοµίµως (ΔΕφΑθ. 3216/2009) σε σύµπραξη µε τα Δηµόσια Γαλλικά
Πανεπιστήµια της Σορβόννης (Paris 13 και Paris 1 Panthéon Sorbonne –
CAVEJ).
Οι ακαδηµαϊκοί τίτλοι που απονέµονται στους επιτυχώς αποφοιτήσαντες
από τα ως άνω Δηµόσια Γαλλικά Πανεπιστήµια κατατάσσονται στη Γαλλία,
άρα και στην Ελλάδα, όσον αφορά την οδηγία στο επίπεδο ε (τετραετές
πτυχίο) και όσον αφορά το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων στα επίπεδα 6
(Τετραετές πτυχίο), 7 (Μεταπτυχιακό) και 8 (Διδακτορικό).
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